
 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CỦNG CỐ NGÀY 25/8/2021 

CÂU ĐÁP 

ÁN 

GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐÁP ÁN. 

1 A Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. rebutted – rebut /ri´bʌt/ (v): từ chối, cự tuyệt, phản bác 

B. rebelled – rebel / 'rebl / (v): chống đối, nổi loạn 

C. recharged – recharge / ri:´tʃa:dʒ / (v): nạp lại (bình điện, súng..) 

D. renewed – renew / ri´nju: / (v): thay mới, làm mới lại 

=> Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Cô ấy đã cự tuyệt các cáo buộc cho rằng cô ấy liên quan đến bất kỳ sơ 

suất tài chính nào. 

2 D Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. dislocated – dislocate /´dislə¸keit/ (v): làm hỏng, làm trục trặc (kế hoạch, công 

việc) 

B. disbursed – disburse / dis´bə:s / (v): dốc hầu bao, chi tiêu 

C. disregarded – disregard / 'disri'gɑ:d / (v): không để ý đến, không đếm xỉa đến  

D. discharged – discharge /dɪsˈtʃɑrdʒ/ (v): sự cho ra, sự cho về (người bệnh), làm 

tròn bổn phận, thải ra (chất thải, khí gas,…) 

Collocations: to be discharged from hospital: xuất viện 

=> Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: D 

Tạm dịch: Bệnh nhân xuất viện vì những người khác cần giường. 

3 C Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. final / 'fainl / (a): cuối cùng, quyết định 

B. stable / steibl / (a): vững chắc, ổn định 

C. fatal /'feitl/ (a): tai hại, gây chết người 

D. steady / 'stedi / (a): vững, vững chắc 

=> Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: C 

Tạm dịch: Đây là một dạng thiếu máu gần như luôn gây tử vong nếu không được 

điều trị. 

4 D Từ đồng nghĩa- Kiến thức về từ vựng   

Tạm dịch: Bệnh truyền nhiễm rất dễ lây lan, vì vậy đừng để bất kỳ ai khác sử 

dụng khăn tắm của bạn. 



 

 

=> contagious /kən´teidʒəs/ (a): truyền nhiễm, lây 

*Xét các đáp án  

A. courteous / ´kə:tiəs / (a): lịch sự, nhã nhặn 

B. arresting /ə´restiη/ (a): lôi cuốn, hấp dẫn 

C. numerous / 'nju:mərəs / (a): đông, đông đảo 

D. catching / ´kætʃiη / (a): truyền nhiễm, hay lây 

Do đó: contagious~ catching 

*Note: Phân biệt “contagious” và “catching”: 

+ contagious: có nghĩa là bệnh truyền nhiễm,  là bệnh lây lan khi tiếp xúc gần gũi 

giữa mọi người 

Ex: Scarlet fever is highly contagious. (Bệnh ban đỏ rất dễ lây lan.) 

+ catching: khi nói về căn bệnh (= cantagious) ngoài ra còn có nghĩa là lan truyền 

nhanh chóng từ người này sang người khác (nói về cảm xúc) 

Ex: Try to be as enthusiastic as possible (enthusiasm is catching)! (Cố gắng nhiệt 

tình nhất có thể (nhiệt tình thì dễ lan rộng)! 

Note: let sb do st: cho phép ai, để ai làm gì 

5 D Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. cheating – cheat / tʃit / (v): lừa dối, lừa bịp 

B. tracking – track / træk / (v): theo dấu vết, theo dõi 

C. capturing – capture (v): bắt giữ, đoạt được, lấy được 

D. trapping – trap /træp/ (v): bẫy (để bắt các con vật) 

=> Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: D 

Tạm dịch: Cô ấy đã sống sót trong vùng hoang dã bằng cách ăn quả mọng và bẫy 

động vật và chim nhỏ. 

6 B Kiến thức cụm từ cố định  

*Xét các đáp án:  

A. put /pʊt/ (v): để, đặt 

B. cut/kʌt/ (v): cắt 

C. take /teik/ (v): cầm, nắm, lấy 

D. make /meik/ (v): làm, chế tạo 

Ta có cụm từ cố định: cut down on sth: cắt giảm cái gì 

=> Do đó ta chọn đáp án: B 

Tạm dịch: Những cải tiến này sẽ làm giảm tiếng ồn giao thông. 

7 A Kiến thức từ vựng  



 

 

*Xét các đáp án:  

A. fauna / ´fɔ:nə / (n): hệ động vật 

B. alligator / ´æli¸geitə / (n): cá sấu mỹ, da cá sấu 

C. hippopotamus (n): lợn nước, hà mã 

D. buffalo / ´bʌfəlou / (n): con trâu 

=> Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Trong thời gian ở Hawaii, cô đã nghiên cứu về hệ động thực vật địa 

phương. 

8 A Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. catastrophic/¸kætə´strɔfik/ (a): thảm khốc, thê thảm 

B. hopeless /'houplis/ (a): không hy vọng, vô vọng 

C. disturbing / dis´tə:biη / (a): nhiễu loạn, làm xáo trộn, làm phiền 

D. shocking / ´ʃɔkiη / (a): gây ra căm phẫn, gây sốc 

=> Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Bộ phim cho thấy các anh hùng liều mạng để cứu Trái đất khỏi một vụ 

va chạm thảm khốc với một sao chổi. 

Note: save sb/sth from …: cứu ai/cái gì khỏi 

9 B Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. cumulative / 'kju:mjulətiv / (a): tích lũy, dồn lại 

B. evaluative /i´væljuətiv/ (a): định lượng, ước lượng 

C. evocative / i´vɔkətiv / (a): gợi lên, khiến liên tưởng tới 

D. elastic /ɪˈlæstɪk/ (a): co giãn 

=> Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: B 

Tạm dịch: Công ty đang xây dựng các yếu tố ước lượng trong các đánh giá của 

mình. 

10 C Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. swallowed – swallow / 'swɔlou / (v): nuốt, chịu đựng 

B. inhaled – inhale / in´heil / (v): hít vào 

C. absorbed – absorb / əb'sɔ:b / (v): thu hút, hấp thu 

Collocations: be absorbed into sth: làm cho một cái gì đó nhỏ hơn trở thành một 

phần của một cái gì đó lớn hơn, hấp thụ vào 

D. breathed – breathe / bri:ð / (v): thốt ra, nói lộ ra, thở 



 

 

=> Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: C 

Tạm dịch: Vùng nông thôn của chúng ta đang ngày càng hòa nhập với các thành 

phố lớn. 

11 C Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. erupted – erupt / iˈrʌpt / (v): phun (núi lửa), nổ ra (chiến tranh...) 

B. discarded – discard / dis´ka:d / (v): loại bỏ, vứt bỏ 

C. disrupted – disrupt /dis´rʌpt/ (v): đập gãy, phá vỡ, gián đoạn 

D. enhanced – enhance /ɪnˈhɑ:ns / (v): làm tăng, nâng cao 

=> Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: C 

Tạm dịch: Cuộc họp đã bị gián đoạn bởi một nhóm người biểu tình hò hét và ném 

trái cây vào người phát biểu. 

12 B Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. disregard /'disri'gɑ:d/ (v): không để ý đến, bất chấp 

B. disturb / dis´tə:b / (v): làm mất yên tĩnh, quấy rầy 

C. dismiss / dis'mis / (v): giải tán, sa thải 

D. discharge /ˈdɪstʃɑrdʒ/ (v): đuổi ra, thải 

=> Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: B 

Tạm dịch: Tôi xin lỗi vì đã làm phiền bạn quá muộn, nhưng xe của tôi bị hỏng và 

tôi không mang theo điện thoại. 

*Note: to break down: bị hỏng 

13 D Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. droughts /draʊt/ (n): hạn hán, sự khô cạn 

B. famine / 'fæmin / (n): nạn đói kém 

C. relief / ri'li:f / (n): sự giảm nhẹ, sự bớt đi 

D. distribution /,distri'bju:ʃn / (n): sự phân phối, sự phân phát 

=> Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: D 

Tạm dịch: Chúng tôi đã tổ chức phân phát thực phẩm và nước ở các nước châu 

Phi. 

14 A Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. deterring – deter /di'tə:/ (v): ngăn cản, cản trở (+from) 

B. inferring – infer /in´fə:/ (v): suy ra, luận ra 



 

 

C. referring – refer /rɪ'fɜ:r / (v): ám chỉ, nói đến (+to) 

D. retelling – retell / ¸ri:´tel / (v): thuật lại, kể lại 

=> Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Giá cao đang cản trở nhiều người trẻ mua nhà. 

15 C Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. covert /´kʌvət/ (v): che đậy, giấu giếm 

B. command /kə'mɑ:nd/ (v): ra lệnh, chỉ huy 

C. conserve / kәn'sз:v / (v): giữ gìn, duy trì, bảo tồn 

D. commit / kə'mit / (v): giao, gửi, giao phó, cam kết 

=> Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: C 

Tạm dịch: Những người theo chủ nghĩa dân tộc rất mong muốn bảo tồn phong tục 

và ngôn ngữ của họ. 

Note: be eager to V: mong muốn làm gì 

16 A Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. preserve /pri'zə:v/ (v): bảo quản, giữ gìn 

B. reverse / ri'və:s / (v): đảo ngược, lộn ngược 

C. converse / 'kɔnvə:s / (v): nói chuyện, chuyện trò 

D. predated – predate /ˌpriːˈdeɪt/ (v): đề lùi ngày tháng về trước (một văn kiện...) 

=> Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Chúng tôi muốn bảo tồn nét đặc trưng của thị trấn trong khi cải thiện 

cơ sở vật chất. 

17 D Kiến thức cụm từ cố định  

*Xét các đáp án:  

A. offers / 'ɔ:fər / (v): biếu, tặng, dâng, hiến 

B. borrows /'bɔrou/ (v): vay, mượn 

C. adds / æd / (v): thêm vào, làm tăng thêm 

D. lends /lend/ (v): cho vay, cho mượn 

Ta có cụm từ cố định: lend an sympathetic ear (to sb/sth): lắng nghe một cách 

chân thành, đầy cảm thông 

=> Do đó ta chọn đáp án: D 

Tạm dịch: Mỗi khi tôi có vấn đề gì, tôi thường tâm sự với bạn thân của mình. Cô ấy 

luôn luôn lắng nghe một cách chân thành. 

18 A Kiến thức từ vựng  



 

 

*Xét các đáp án:  

A. shrunk – shrink /∫rink/ (v): co lại, co vào 

B. throve – thrive / θraiv / (v): thịnh vượng, phát đạt 

C. increased – increase /'ɪŋkri:s/ (v): tăng lên, tăng thêm 

D. accepted – accept / əkˈsept / (v): nhận, chấp nhận 

=> Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Thật không may, số lượng ngỗng Hawaii trên thế giới đã bị thu hẹp 

xuống còn rất ít. 

19 A Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. compensated – compensate / 'kɔmpenseit / (v): đền bù, bồi thường 

Collocations: to compensate someone for something: đền bù (bồi thường) cho ai 

về cái gì 

B. commanded – command /kə'mɑ:nd/ (v): ra lệnh, chỉ huy 

C. committed – commit / kə'mit / (v): giao, gửi, giao phó, cam kết 

D. commented – comment /ˈkɒment/ (v): bình luận, phê bình 

=> Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Các nạn nhân của vụ va chạm sẽ được bồi thường thương tật. 

20 A Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. denounced –denounce / di'nauns / (v): tố cáo, tố giác 

B. deduced – deduce / di´dju:s / (v): suy ra, luận ra 

D. degenerated – degenerate / di´dʒenə¸reit / (v): thoái hoá, suy đồi 

D. devastated – devastate / ´devə¸steit / (v): tàn phá, phá hủy 

=> Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Chính sách kinh tế của chính phủ đã bị tố giác trên tất cả các mặt. 

21 B Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. force/ fɔ:s / (n): sức mạnh, vũ lực, sự ép buộc 

B. impact /ˈɪmpækt/ (n): tác động, ảnh hưởng 

Collocations: to have an impact on sth: có sức ảnh hưởng lên cái gì 

C. problem / 'prɔbləm / (n): vấn đề, luận đề 

D. crash / kræʃ / (n): sự rơi (máy bay); sự đâm sầm vào (ô tô) 

=> Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: B 

Tạm dịch: Chiến dịch chống hút thuốc đã có sức ảnh hưởng đến giới trẻ rất nhiều. 



 

 

22 B Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. take up: bắt đầu một sở thích, thói quen. 

B. take in: hấp thụ, tiếp thu 

C. take over: giành quyền điều khiển, giành quyền kiểm soát 

D. take on: thuê, mướn, tiếp quản 

=> Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: B 

Tạm dịch: Rừng hấp thụ và thu nạp CO2 từ khí quyển. 

23 C Kiến thức cụm từ cố định  

Ta có cụm từ cố định: to take on: thuê, tuyển dụng 

=> Do đó ta chọn đáp án: C 

Tạm dịch: Doanh nghiệp của anh ấy đang phát triển nhanh đến mức anh ấy phải 

thuê thêm nhân công. 

24 A Kiến thức cụm từ cố định  

Ta có cụm từ cố định: accuse sb of doing sth: buộc tội ai đó làm gì 

=> Do đó ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Người lái xe đã buộc tội tôi về vụ tai nạn. 

25 D Kiến thức cụm từ cố định  

*Xét các đáp án:  

A. pin / pin / (n): đinh ghim 

B. needle /´ni:dl/ (n): cái kim; kim (la bàn...) 

C. bottom / 'bɔtəm / (n): phần dưới cùng; đáy 

D. ball / bɔ:l / (n): buổi khiêu vũ, quả cầu 

Ta có cụm từ cố định: drop the ball on doing sth: mắc phải một sai lầm ngớ 

ngẩn 

=> Do đó ta chọn đáp án: D 

Tạm dịch: Timmy đã làm sai nhiệm vụ này một lần nữa vì sự bất cẩn của anh ấy. 

Tôi không thể chịu đựng anh ấy được nữa. 

26 B Kiến thức cụm từ cố định  

Ta có cụm từ cố định: independent of sth: không lệ thuộc, không phụ thuộc vào 

cái gì, độc lập 

=> Do đó ta chọn đáp án: B 

Tạm dịch: Ý ông ấy là đó là một quy luật khách quan, độc lập với ý chí của con 

người. 

27 A Từ trái nghĩa- Kiến thức về từ vựng   



 

 

Tạm dịch: Ủy ban, trong một báo cáo trước đó, bị buộc tội che giấu 

vấn đề tài chính để tránh sự phiền phức. 

=> sweeping sth under the carpet: che dấu một cái gì xấu hay sai lầm 

*Xét các đáp án: 

A. revealing the financial problems: tiết lộ các vấn đề tài chính 

B. solving financial problems: giải quyết các vấn đề tài chính 

C. causing the financial problems: gây ra các vấn đề tài chính 

D. concealing the financial problems: che giấu các vấn đề tài chính 

Do đó: sweeping financial problems under the carpet >< revealing the 

financial problems 

28 A Kiến thức cụm từ cố định  

Ta có cụm từ cố định: behind the curve: lạc hậu, lỗi thời, thụt lùi trong một 

lĩnh vực, một xu hướng, hành động theo trào lưu hay ý tưởng của người khác 

>< ahead of the curve. 

=> Do đó ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Thật bực bội khi trong hầu hết các trường hợp, chúng ta đang thụt lùi 

bởi vì chúng ta đang phản ứng với tội ác, nhưng không ngăn chặn nó. 

29 C Kiến thức cụm từ cố định  

Ta có cụm từ cố định: time and time again: nhiều lần, lặp đi lặp lại 

=> Do đó ta chọn đáp án: C 

Tạm dịch: Tôi đã nói với bạn nhiều lần là không để cửa mở. 

30 D Kiến thức cụm từ cố định  

*Xét các đáp án:  

A. final / 'fainl / (n): cuộc đấu chung kết 

B. death /deθ/ (n): sự chết, cái chết 

C. point /pɔint / (n): điểm, vấn đề, mặt 

D. end / end / (n): giới hạn 

Ta có cụm từ cố định: come to and end: đến hồi kết, đến lúc kết thúc 

=> Do đó ta chọn đáp án: D 

Tạm dịch: Các lễ hội kết thúc sau khi mặt trời mọc vào buổi sáng hôm sau. 

 


